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Matinimas be apribojimų

Patikimai nuo

1970 m.

„Fratelli Pezza s.r.l.“ buvo įkurta 1970 m. Bendrovė specializuojasi
plokščio stiklo smėliavimo ir žymėjimo mašinų gamyboje bei yra
neginčijamas rinkos lyderis.
Kataloge yra paprastų ir ekonomiškų „Zephir“ serijos automatinių
smėliavimo staklių ir „Mistral EV“ serijos, kurios yra aukščiausios klasės
įranga. Be to gaminami automatiniai „Easymarker“ linijos ženklinimo
įtaisai, kuriuos galima derinti tiek su vertikaliais, tiek su horizontaliais
stiklo apdirbimo staklėmis.

Pagaminta Italijoje
„Fratelli Pezza“ gamina savo produktus
didelėje ir neseniai atnaujintoje būstinėje
Clusone, Bergamo provincijoje, Italijoje ir
naudojasi tankiu tarptautiniu platinimo tinklu.

MIX
30
Apsaugin s dangos
ė

matintam stiklui

„MIX 30 PRO“ apsaugo ir dezinfekuoja
smėliu matintus stiklo paviršius, todėl jie
atsparūs vandeniui ir atsparūs dėmėms.
Naujoji formulė yra novatoriškos
technologijos rezultatas, sukuriantis
užpildą, kuris apsaugo nuo nešvarumų,
kalkių nuosėdų, pirštų atspaudų ir
priemaišų, kurios linkusios nusėsti į
smėliavimo proceso sukurtas mikroporas.

PANAUDOJIMAS
PRODUKTAS PARUOŠTAS NAUDOTI.
NEREIKIA SKIESTI.
> Nuvalykite apdorojamą paviršių.
> Prieš užnešdami apsauginį sluoksnį palaukite,
kol paviršius visiškai išdžius.
> Papurkškite arba užpilkite gaminį ant matinio paviršiaus.
> Paskleiskite gaminį mikropluošto skudurėliu, kol jis
tolygiai išdžius virš paviršiaus. Išpurškus skystį reikia
nedelsiant paskleisti..

SUDERINAMUMAS

0 PRO
PAVIRŠIAI
PRODUKTU
GALIMA DENGTI:
>
>
>
>

VISIŠKAI MATINTUS PAVIRŠIUS
DALINAI MATINTUS PAVIRŠIUS
LENGVAI MATINTUS PAVIRŠIUS
DEKORUOTUS PAVIRŠIUS

IDEALUS:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

STIKLO PERTVAROS
DUŠO KABINOS
DURYS
PARAPETAI
LAIPTAI
LANGAI
LENTELĖS
BALDŲ ELEMENTAI
VIRTUVĖS DIRBINIAI IR
PURŠKIMO APSAUGOS
> VONIOS KAMBARIO BALDAI
> GRINDŲ PLYTELĖS

> Jis negeltonuoja.
> Didelis atsparumas UV spinduliams.
> Apdorotą paviršių galima montuoti naudojant
neutralų silikoną, actą arba MS polimerą.
> Jis yra suderinamas su daugeliu medžiagų:
aliuminio, plieno, tarpinių, keramikos, marmuro,
medžio, koriano gaminiais ir kt.
> Jį galima užnešti ant stiklo, kuris anksčiau buvo
apdorotas nanokeramikos dažais (po užkepimo).

DŽIŪVIMO LAIKAS

> Džiovinimo procesas yra labai greitas, apie 1 minutę.
> Apdorotą paviršių galima nedelsiant tvarkyti, pakuoti
ar dėti į piramidę.

ILGAAMŽIŠKUMAS IR TARNAVIMO LAIKAS

> Vienu sluoksniu dengiant, galima padengti apie 100 m2 / l,
net ant išgraviruotų ar labai akytų matinių paviršių.
> Tinkamai prižiūrint, savybės išlieka daugiau nei 6500
plovimų.
> Produktą galima lengvai atnaujinti, vėl jį užnešant
ant paviršiaus.

APDOROTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

> Naudoti tik vandenį ir neutralius valiklius bei minkštą
tekstilinę šluostę.

MATINIMO TECHNIKA

Smėliavimas yra vienas iš dažniausiai naudojamų stiklo
dekoravimo būdų, taip pat siekiant užtikrinti privatumą viešai
ir privačiai erdvei. Smėliasrove apdorotas paviršius, tapdamas
akytas, linkęs išlaikyti pirštų atspaudus ir nešvarumus. Dėl šios
priežasties „Fratelli Pezza“, plokščio stiklo smėliavimo mašinų
gamybos lyderė, daugiau nei 20 metų siūlo kokybiškus
produktus, skirtus smėliu apdorotų paviršių priežiūrai ir
apsaugai, kad klientai galėtų sukurti bet kokiai aplinkai
tinkamus dizaino sprendimus.

ĮSIGYKITE

Find all our products, spare parts and accessories in our online shop:

https://shop.fratellipezza.com

GHOSTG
ščio ir
atstumianti
plok
č

ypa skaidraus stiklo apsauga
GHOSTGLAZE apsaugo ir dezinfekuoja
permatomus stiklo paviršius, todėl jie
atsparūs vandeniui ir atsparūs dėmėms.
Nauja formulė yra novatoriškos
technologijos rezultatas, sukuriantis
užpildą, kuris apsaugo nuo nešvarumų,
kalkių nuosėdų, pirštų atspaudų ir
nešvarumų, kurie linkę kauptis ant stiklo
paviršiaus.

PANAUDOJIMAS
PRODUKTAS PRAUOŠTAS NAUDOTI.
NESKIEDŽIAMAS.
> Nuvalykite apdorojamą paviršių.
> Prieš užnešdami apsauginį sluoksnį palaukite,
kol paviršius visiškai išdžius.
> Papurkškite arba užpilkite gaminį ant matinio paviršiaus.
> Paskleiskite gaminį mikropluošto skudurėliu, kol jis
tolygiai išdžius virš paviršiaus. Išpurškus skystį reikia
nedelsiant paskleisti..

GLAZE
PAVIRŠIAI
PRODUKTAS PLAČIAI NAUDOJAMAS
STIKLO PAVIRŠIŲ APSAUGAI
PASTATŲ VIDUJE IR LAUKE.
NAUDOJAMAS:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

STIKLO PERTVAROS
DUŠO KABINOS
DURYS
PARAPETAI
LAIPTAI
LANGAI
LENTELĖS
BALDŲ ELEMENTAI
VIRTUVĖS DIRBINIAI IR
PURŠKIMO APSAUGOS
> VONIOS KAMBARIO BALDAI
> GRINDŲ PLYTELĖS

SUDERINAMUMAS

> Jis negeltonuoja.
> Didelis atsparumas UV spinduliams.
> Apdorotą paviršių galima montuoti naudojant
neutralų silikoną, actą arba MS polimerą.
> Jis yra suderinamas su daugeliu medžiagų:
aliuminio, plieno, tarpinių, keramikos, marmuro,
medžio, koriano gaminiais ir kt.

DŽIŪVIMO LAIKAS

> Džiovinimo procesas yra labai greitas, apie 1 minutę.
> Stiklą galima montuoti ir šlapinti praėjus 24 valandoms
po apdorojimo, o po 72 valandų valyti neutraliais
plovikliais, naudojant minkštą mikropluošto šluostę.

ILGAAMŽIŠKUMAS IR TARNAVIMO LAIKAS
> Vienu sluoksniu dengiant, galima padengti apie 100 m2 / l,
net ant išgraviruotų ar labai akytų matinių paviršių.
> Tinkamai prižiūrint, savybės išlieka daugiau nei 6500
plovimų.
> Produktą galima lengvai atnaujinti, vėl jį užnešant
ant paviršiaus.

APDOROTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

> Naudoti tik vandenį ir neutralius valiklius bei minkštą
tekstilinę šluostę.
> Padengimas suteikia paviršiui “lengvo valymo”
savybes.

ĮSIGYKITE

Find all our products, spare parts and accessories in our online shop:

https://shop.fratellipezza.com
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FRATELLI PEZZA - Plokščio stiklo matinimo ir markiravimo staklės
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel. +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com
Aplankykite mūsų tinkalpį:

www.fratellipezza.com

